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ENCICLOPÈDIA ENCARTA DVD 
 
L’accés a la informació és bàsicament alfabètic (segons “índex”, o segons “qualsevol part del text”). No hi ha 
cap metodologia de recerca de les que són habituals des de fa 20 o més anys. Menys encara arribar a 
refinaments com la dels “DataWarehouse”, “DataMining”, ... 
 

 
 
Així, la recerca alfabètica és la "tradicional": si busco "Forma", també em surt "Milos FORMAN" (“soroll”/ 
“brutícia”) 
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A “Sonidos”: hi ha “Don Carlo” (òpera de VERDI) però no VERDI!!  Ni tampoc WAGNER.  
 
Per a trobar WAGNER he hagut de seleccionar-ho tot (Animaciones, Artículos, ...)!!! 
 

 
 
Si vaig a “Wagner: Escena de las Valquirias”, no surt la mostra de música. Penso que no hi és (és clar que no 
hi pot ésser-hi tot!) 
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Però si busco "WAGNER" per una altra banda, surten més coses, i entre elles, a "El anillo del Nibelungo" surt 
la música de les Valquiries!!! És a dir, per a trobar la música de La Valquiria hauria de saber que “La Valquiria” 
forma part de “El anillo del Nibelungo” i suposar que l’autor de l’enciclopèdia ha posat la música de la primera 
a la segona... 
 

 
 
Com he vist “Kirsten FLAGSTAD”, vaig a veure que hi diu, i també em surt la música de “La Valquiria” que no 
surtia a “WAGNER”.  Ni a “La Valquiria” ... 
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Sobre el contingut de “Kirsten FLAGSTAD”, és notablement dolent, de molt poca qualitat. Sens dubta fet per 
qualsevol estudiant sotscontractat que no te ni idea de música i que ho ha mig copiat d’alguna enciclopèdia 
per a evitar pagar els drets d’autor. O per a evitar el associar-se amb alguna enciclopèdia de qualitat ja 
existent (Enciclopèdia britànica, Enciclopèdia catalana, ...). 
 
Surt “Lakmé” (una òpera de DELIBES), però no “DELIBES”!!! Com si sortís Barcelona però no Catalunya. 
 

 
 
Etc., etc., etc. 
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INCOHERÈNCIES RELACIONALS 
 

 
 
A l'inrevés del cas “Lakmé” (surt) – “Delibes” (no surt), aquí surt “Puccini: Turandot”, però no “Turandot” 
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Hi ha "Aldehído" i "Formaldehído", però cap relació per a navegar entre ells!!! La relació és a través de 
“Metanal”, és a dir, cal saber que “Metanal” i “Formaldehído” és el mateix. 
 
 
RESUM: No existeixen criteris relacionals, no hi ha una "estructura relacional". Els “links” són 
“manuals”. Això suposa uns costos de manteniment monstruosos i cap garantia de no errors. 
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DICCIONARI RAE (“Real Academia Española”) 
 
És un diccionari totalment independent, amb continguts diferents de l’Encarta. És a dir, haig de buscar als 
dos llocs (Encarta i RAE) per a veure si un te el que no te l’altra. El Diccionari de la RAE és sens dubta més 
complet conceptualment (una trentena de “significats” per a “Forma”) que Encarta (només 8 específiques i, a 
més a més, sense la genèrica de “Forma”). 
 

 
 
forma. (Del lat. forma). f. Configuración externa de algo. || 2. Modo de proceder en algo. || 3. Molde en que se vacía y forma algo. || 4. 
formato. || 5. Modo, manera. Forma de andar, de hablar. || 6. Estilo o modo de expresar las ideas, a diferencia de lo que constituye el 
contenido de la obra literaria. || 7. En la escritura, especial configuración que tiene la de cada persona, o la usada en un país o tiempo 
determinado. || 8. Disposición física o moral para realizar una determinada actividad. Estar en forma. Estar en baja forma. || 9. Arq. Cada 
arco en que descansa la bóveda baída. || 10. Der. Conjunto de requisitos externos o aspectos de expresión en los actos jurídicos. || 11. 
Der. Conjunto de cuestiones procesales en contraposición al fondo del pleito o causa. || 12. Fil. Principio activo que determina la materia 
para que sea algo concreto. || 13. Fil. Principio activo que con la materia prima constituye la esencia de los cuerpos; tratando de formas 
espirituales, solo se llama así al alma humana. || 14. Fil. Principio activo que da a algo su entidad, ya sustancial, ya accidental. || 15. 
Impr. Molde que se pone en la prensa para imprimir una cara de todo el pliego. || 16. Rel. En el culto católico, pan ácimo, cortado 
regularmente en forma circular, que sirve para la celebración de la eucaristía y la comunión de los fieles. || 17. Rel. En el culto católico, 
palabras rituales que, aplicadas por el ministro competente a la materia de cada sacramento, integran la esencia de este. || 18. 
Configuración del cuerpo humano, especialmente los pechos y caderas de la mujer. || 19. Maneras o modos de comportarse 
adecuadamente. Guardar las formas. || ~ farmacéutica. f. Med. Modo de preparar los medicamentos para su administración. || ~ no 
personal. f. Gram. forma del verbo que no expresa número ni persona gramatical. || ~ personal. f. Gram. forma del verbo que expresa 
modo, tiempo, número y persona gramaticales a través de la flexión. Amo, amabas, amasen. || ~ silogística. f. Fil. Modo de argüir usando 
silogismos. || ~ sonata. f. Mús. Composición instrumental desarrollada en un único movimiento y estructurada en tres secciones. || abrir 
alguien la ~. fr. Impr. Aflojar las cuñas para corregir, calzar los grabados, etc. || dar alguien ~. fr. Formular con exactitud o dar expresión 
adecuada a lo que estaba impreciso. || 2. Arreglar lo desordenado. || 3. Cumplir o ejecutar lo acordado. || de ~. loc. adj. p. us. Dicho de 
una persona: Que tiene distinción y prendas recomendables. Hombre de forma. || de ~ que. loc. conjunt. Indica consecuencia y 
resultado. Lo expuso muy ordenadamente, de forma que convenció. || en debida ~. loc. adv. Der. Conforme a las reglas del derecho y 
prácticas establecidas. Venga en debida forma. Pida en debida forma. || en ~. loc. adv. Como es debido. || 2. Con formalidad. || en toda 
~. loc. adv. Bien y cumplidamente, con toda formalidad y cuidado. □  V. buril chaple en ~ de escoplo, defecto de ~, quebrantamiento de 
~.  
Biblioteca de Consulta Microsoft® Encarta® 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
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Tot i ser més complet el Diccionari de la RAE, aquest te les mateixes o més limitacions que l’Enciclopèdia 
“Micronet” (anterior a “Encarta” i estructuralment molt millor). Veure “Micronet.pdf”, amb una valoració feta 
fa 8 anys (el 1999), on es tracta les deficiències expositives de “Forma”. Si les diferències entre “Micronet” i el 
Sistema conceptual son enormes, les diferències del tractament de “Forma” (o de qualsevol altre concepte) 
en el Sistema conceptual o en Encarta són abismals.  
 
Òbviament, s’entén que es parla de l’estructura metodològica del Sistema conceptual, salvant que li 
mancaria implementar-lo i completar-lo tot amb l’afegit de la multimèdia/ornamentació que no te. 
 
 
DICCIONARI ANGLÉS 
 
És un altra component independent. Lo raonable seria que al buscar “Forma” apareixes solidàriament 
(“relacionabilitat”) els continguts d’Encarta, de la RAE i la traducció a l’anglès, però no és així. 
 
A Espanya també seria d’esperar que hagués la traducció a l’euskera el català i el galego, no per raons 
“nacionalistes”, sinó que per simple pragmatisme comercial (reforçar el producte i vendre més) atès que 
són idiomes d’escola. 
 
Això anterior a part, el diccionari sembla ser un diccionari de molt baixa qualitat, el que es va regalar fa anys 
amb no recordo quin diari i que crec encara es pot trobar a Internet.  
 
Per exemple, si no se anglès (per això vull un diccionari) ¿com sé si haig d'utilitzar “Form” o “Shape”? Veure 
“Micronet.pdf”, la “DemoTraduccions.pdf” i/o el recent “Language 2.pdf”. 
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ATLES 
 
L'Atlas és un altra component independent (com el Diccionari de la RAE): Adrall està al mapa però no a la 
llista alfabètica d'Encarta 
 

 
 
Com petita mostra, sense entrar en més detalls, surt Sant Andreu de Castellbó, un veïnat semidespoblat (dos 
focs, mitja dotzena d’habitants) però no Castellbó, la vila capital de la vall, amb un centenar d’habitatnts. 
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ENCICLOPÈDIA ENCARTA “On-line” 
 
En el cas de l’enciclopèdia de la Web seria obligada una integració entre les enciclopèdies dels diferents 
idiomes, de manera que si busquem quelcom de France o Argentina o les respectives cultures que no trobem 
a l’enciclopèdia espanyola poguéssim provar en altres. Tanmateix respecta els diccionaris més habituals a 
casa nostra (anglès, francès, ...). 
 
Però l’enciclopèdia “on-line” és encara pitjor que la de DVD: d’entrada, a l’enciclopèdia espanyola,  no existeix 
la “W”, pel que no se trobar WAGNER, WITTGENSTEIN o WOLF (Hugo, Virginia, ...). 
 
Tampoc es pot buscar (o si més no, no em queda clar com fer-ho) en totes les categories a la vegada. En 
coses que poden estar a més d’una categoria haig d’anar buscant una a una per totes les possibles 
categories. 
 

 
 
 
ATLES 
 
És clar que el Atlas d’Encarta “on-line” és clarament inferior al “Google Eart”. Si més no, per a aportar 
alguna avantatge, “Encarta” hauria de lligar els continguts textuals/ conceptuals de l’enciclopèdia, amb les 
corresponents ubicacions geogràfiques de l’Atles. L’interès de Google Eart no és veure lo maco que és sinó 
que el estar lligat (!! “Relacionabilitat” !!) a qualssevol Web ubicada geogràficament en un lloc específic 
(ciutats, hotels, ...). 
 
 

NO ESCALABILITAT 
 
“Mi primera Encarta”, “Encarta DVD” i “Encarta On-line” són tres nivells de la mateixa enciclopèdia però 
totalment independents. Si es volgués diferenciar entre ESO i BUP, caldria fer una altra nova Encarta: no hi 
ha escalabilitat. L’escalabilitat automàtica només pot donar-se a través del Sistema conceptual perquè és 
intrínsec respecte les facultats psíquiques, el que permet automatitzar filtres de tot tipus (edat, àmbit, ...). 
 
 

ETC., ETC., ETC., ETC., ETC., ETC., ETC., ETC., ETC., ETC., ETC., ETC. 
 


